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يعين ليذيقكم نعمة صادرة من هذه الرمحة ولتجري الفلك السفن ا بأمره وبإرادته ولتبتغوا من فضله تطلبوا من  

يقول السفن ا ، ا الضمري يعود ))  ولتجري الفلك(( فضله الرزق بالتجارة يف البحر ولعلكم تشكرون قوله 

يف أجواء السماء والسحاب ويرسل الرياح لتسري ا السفن يف على الرياح فاهللا تعاىل يرسل الرياح لتسري ا املياه 

السفن حيمل نعما كثرية السفن ماذا حتمل ؟ حتمل األرزاق واألناسي واحليوان من البحار وكل من السحاب و 

(( أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم وغريها والسحب حتمل املاء الذي هو مادة احلياة 

) ففي الرياح إذن فائدتان تسيري السحب يف أجواء السماء وتسيري السفن يف أجواء البحار وقوله المنزلون ) نحن

  واحد وال مجاعة ؟ تصلح هلذا وهلذا الفلك تصلح للجمع وللمفرد وال ال ؟ ))  الفلك(( 

  يف القرآن موجود : الطالب

  ؟هات مثاال هلا للمفرد يف القرآن موجود  : الشيخ

   ..... والفلك اليت يف البحر هذا مفرد ويصنع الفلك ....أي للجماعة أصلها يا شيخ  ةعاهذه للجم: بالطال

هذا مجع  ))(( حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة على كل حال املثال الذي ذكره أيضا : الشيخ

  وال مفرد ؟ مجع الفلك وجرين ما قال يف الفلك وجرى .

  شيخ يف الفلك املشحون يا  مفرد : الطالب

) أيضا مجع على كل حال الفلك للمفرد واجلمع نعم ذكر الفقهاء  : نعم (( وترى الفلك فيه مواخر ) الشيخ

كلمة ذكرا لكم سابقا فقالوا إن األحدب ينوي الركوع بقلبه ما هو قائم حىت يركع بقلبه قال بعض الفقهاء فهو 

ك يف اللغة العربية يعين هذا األحدب شبيه بالفلك يف اللغة العربية ما يعرف شبيه يف اللغة العربية فهو شبيه بالفل

لجماعة وال يعرف إال بالنية أو القرينة هذه املسكني اللي أحدب يف حال للمفرد و ل صاحلإال بالنية نعم فالفلك 

ا على ما ذكر عن  كوعه وقيامه سواء هذا ميكن أن يستدليعلمنا أنه راكع أو غري راكع ؟ فالركوع ما الذي 

يقول إن اإلنسان إذا أتقن شيئا من العلم أمكنه أن يفهم غريه من العلوم وذكروا قصة أنه  كان هو وأبو  الكسائي

يقول للكسائي ما رأيك لو  يوسفوأنه تناظروا يف مسألة فقال له أبو  العباسعند الرشيد أحد خلفاء بين  موسى

هذه املسألة قال نعم إذا سها يف سجود السهو  كذلك يعلمك حكمو  ؟ هذا حن اإلنسان يف سجود السهو سها

د السهو صالة فإنه ال يسجد قال أين قاعدة حنوك قال عندنا قاعدة النحو أن املصغر ال يصغر فاستدل أن سجو 

 )(( اهللا الذي يرسل الرياح )يقول ذكروها نعم هذا واقع أو غري واقع اهللا أعلم  .... مصغرة فإذا سها فيه

اإلرادة فقط ألن الفلك بلك بأمره قال بإرادته والصحيح بأمره من األمر الذي هو بالقول وليس املراد ولتجري الف

إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول (( ما تعلم عما يريد اهللا عز وجل لكنها إمنا تأمتر بأمره القويل وقد قال اهللا تعاىل 

ن بالقول فإنه ال يقع وكيف حتدث الكائنات مبجرد إرادة ال يعلم ا فكل مراد اهللا إن مل يقرت  )) له كن فيكون

(( إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له  ب أن املراد بأمره أمره القويل لقوله تعاىل اإال اهللا فال بد من القول فالصو 

هو  باباملقدر يف األس) وال مينع ذلك أن يكون هذا اجلريان بأمره بأسباب حمسوسة معلومة لنا ألن كن فيكون )
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) كل هذا (( ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله )اهللا عز وجل فهو سبحانه خيلق ويسخر ولكن بأسباب 

مما خلقه اهللا عز وجل هلذه احلكم العظيمة ولتبتغوا تطلبوا من فضله الرزق بالتجارة يف البحر وهو كذلك وكم من 

ال هذه السفن لكان من جهة إىل جهة بواسطة هذه السفن لو ألرزاق من أناس كانت جتارم يف البحار ينقلون ا

البحر إىل جهة أخرى لكن اهللا عز وجل جعل هذه السفن ألجل  خلفاملتعذر أن تنتقل األرزاق من اجلهة اليت 

علكم فتوحدونه ول مكةأن تنقل هذه األرزاق والنعم ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون هذه النعم يا أهل 

باجلوارح ريض تشكرون الشكر هو القيام بطاعة املنعم ويكون باللسان وبالقلب و كرون لعل هذه معناها التعتش

أما الشكر بالقلب فأن يؤمن اإلنسان بأن هذه النعمة من اهللا عز وجل هو الذي أمده ا وهو القيام بطاعة اهللا ف

من شكر  إن هذاأن حيمد اهللا عليها ف نباللساوهو الذي يسرها له وهو الذي جلبها إليه هذا بالقلب والشكر 

النعمة وأن يتحدث ا اعرتافا هللا بالفضل ال اقتصارا ا على غريه وأما الشكر باجلوارح بأن يقوم هللا تعاىل بالعمل 

ري وهلذا يقول الشاعر " أفادتكم النعماء مين ثالثة يدي ولساين والضم  من صالة وزكاة وصيام وحج وغريهالبدين

القلب ما هي الواسطة بني احلمد والشكر ؟ أو النسبة بني  ب" يدي اجلوارح ولساين القول والضمري احملج جبااحمل

نقول احلمد أعم من حيث السبب والشكر أعم من حيث التعلق ألن احلمد يكون باللسان احلمد والشكر 

د على نعمه واإلحسان على إحسانه ويكون على النعم وعلى كمال صفات احملمود أفهمتم يعين أنه حيمد احملمو 

 سان فقط ورمبا يكون بالقلب أيضا أنيكون باللاحلمد وعلى كمال صفاته وأما املتعلق فإنه يتعلق باللسان خاصة 

يعتقد اإلنسان كمال هذا احملمود ولكن ال يكون حممودا لغة إال باللسان وأما الشكر فهو أخص من احلمد 

كيف أخص باعتبار سببه ؟ ألن سببه النعمة فقط اإلنعام على الشاكر هذه   علقهمتباعتبار سببه وأعم باعتبار 

السببية نعم وإال لو كان اإلنسان احملمود من أكل الناس وهو ما عطف شيء هل تشكرون وال ال ؟ ال تشكروه 

ن الشكر يكون على النعم وأخص من حيث السبب ويكون بالقلب واللسان واجلوارح فهو له متعلق أعم إذ

النسبة بينهما العموم واخلصوص الوجهي نعم ولعلكم تشكرون طيب الشكر قلنا هو القيام بطاعة املنعم صح 

هذا باملعىن العام لكن شكر النعمة اخلاصة يكون بالقيام بوظيفتها من الطاعة شكر النعمة اخلاصة يكون بالقيام 

ا؟ يكون بالعمل به وبتعليمه هذا شكر خاص بوظيفتها اخلاصة مثال شكر اإلنسان ربه على العلم يكون مباذ

وأال يكون فيه مثال إسراف وال تبذير  كنيكون بطاعته يف هذا املس السكنلنعمة خاصة شكر اإلنسان ربه على 

وما أشبه ذلك فالشكر هنا له معنيان املعىن العام هو القيام بطاعة املنعم واملعىن اخلاص هو شكر اهللا تعاىل القيام 

(( ولتبتغوا من فضله ولعلكم تعاىل فيما يتعلق ذه النعمة اخلاصة وكل نعمة هلا شكر خاص  بطاعة اهللا

 ... ولقد أرسلنا من قبلك رسال إلى قومهم فجاؤوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا  ((  ) تشكرون )

دير واهللا لقد وذا نعرف أن الالم يف قوله ولقد موطئه للقسم يعين أا جواب لقسم حمذوف والتقإىل آخره  ))

من املشهور ))  قومهم ولقد أرسلنا من قبلك رسال إلى(( اجلملة هنا مؤكدة بثالثة أمور وهي القسم والالم وقد 

املعروف عند أهل العلم أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه ألنه مرسل وهذا الصنف من الناس هو أعلى 

مث الشهداء مث الصاحلون فأعلى أجناس  نيقو ويليهم األنبياء مث الصد عمن أعلى األنوا  آدمأنواع األصناف من بين 
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(( واهللا أعلم حيث يجعل البشر الرسل عليهم الصالة والسالم ألم مجعوا بني االختصاص بالرسالة والعبادة 

ء األعيان الذين أرسلهم ) ما يعطي الرسالة إال ملن هو أهل هلا فأحق الناس بالرسالة بال شك هم هؤالرسالته )

علي بن اهللا عز وجل وال ميكن أن يكون أحد من الناس أحق منهم ا وذا نعرف ضالل بل وكفر من قالوا أن 

أحق بالرسالة من حممد صلى اهللا عليه وسلم نعم ألم يف ذلك طعنوا يف اهللا عز وجل ونسبوه إىل ما  أيب طالب

الة حملمد وعلي أوىل ا فهو إما جاهل باألحقية وإما غري مريد بإعطاء احلق ال يليق به ألنه إذا كان أعطى الرس

ذن وكال األمرين بالنسبة إىل اهللا حمال وممتنع وأي أحد يصف اهللا ذا أو مبا يستلزم هذا فإنه كافر بال شك إأهله 

سالة بال شك وال أحد أشرف اخللق أشرف أصناف اخللق وهم أحق الناس بالر  الرسل عليهم الصالة والسالم هم

يرون أن الرسل من آخر مراتب اخللق ويقولون إن الويل  الفالسفةأحق منهم ويوجد والعياذ باهللا بعض الناس من 

الوحي والرسول يف والنيب له مزية  امسهأفضل من الرسول ألن الويل خاص اخلاصة ويل على  النيب والنيب أفضل من 

ليشرتي احلوائج شوف والعياذ باهللا الضالل ويقولون فيما يقولون " مقام النبوة  مبنزلة اخلادم الذي يف البيت يرسل

يف برزخ فويق الرسول ودون الويل " والعياذ باهللا مقام النبوة يف برزخ فويق الرسول يعين فوق الرسول شوية وبالنسبة 

أعلى شيء وهذا ال شك أنه كفر  الوالية عندهم رتبةللويل دون الويل دون الويل بعيد عن الويل وعلى هذا تكون 

بني الرسالة والنبوة والوالية أليس   جامعبل نقول إن مقام الرسالة فوق كل شيء مث النبوة مث الوالية ألن الرسول 

كذلك ؟ والنيب له النبوة والوالية والويل له الوالية دون النبوة والرسالة ومعلوم أن من اتصف أنه كلما ازدادت صفة 

) والقوم هم الطائفة (( ولقد أرسلنا من قبلك رسال إلى قومهم)ص كان أكمل من غريه نعم الكمال يف شخ

الذين ينتسب إليهم اإلنسان ألن م قوامه فهو يقوم م وهم به يقومون وقوله إىل قومهم ألنه ما من رسول 

(  جابريح حديث أرسل سوى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال ورسالته خاصة كما ثبت يف حلديث الصح

إىل  قومه فجاءوهم الفاعل للرسل واملفعول للقوم  وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة )

هل املراد ))  بالبينات(( هم بالبينات باحلجج الواضحات على صدقهم يف رسالتهم إليهم فكذبوهم قوله و فحاؤ 

البيات هنا ما يبني صدق رسالتهم فيكون املراد ا املعجزات اليت البيان املعلوم أا الواضحات لكن هل املراد ب

ها عرف أا من عند اهللا أو املراد لبينات الظاهرة اليت كل ما استقرأالشرائع ابأيدوا ا أو املراد بالبينات أي 

أيضا بالبينات بالشرائع األمران ؟ املراد األمران فالرسل أتوا باآليات البينات اليت تؤيدهم وتدل على صدقهم وأتوا 

تكون للمصاحبة يعين ))  البيناتب(( البينة الظاهرة اليت يعلم أا من عند اهللا عز وجل نعم فالباء إذن يف قوله 

اهللا  حكمةوهذا من املراد بالبينات الشرائع  بأنالقول  علىأرسلوا رسالة مصحوبة بالبينات نعم أو لالختصاص 

إىل الناس  دون آيةرسل رسوال إال أيده بآية من حكمته ورمحته ألنه لو جاء الرسول بعز وجل ورمحته أن اهللا ما أ

وقال أنا رسول اهللا بدون آية يقبلون وال ال ؟ من طبيعة البشر أال يقبل حىت يعرف كما أنه لو جاء واحد من 

سري يأتيكم تطيعونه وال أنا عامل عندي علم من الشرع والتفسري يقول أي شيء تطلبونه من التفترى الناس وقال 

ال ؟ أبدا ال يطيعونه حىت ميتحنوه ويسألونه نعم كيف نعرف بالذي يدعي بالذي يوحى إليه ؟ ال يقبل إال إذا 

جاء بآية فهذا من حكمة اهللا من رمحته أيضا بأال يعاقب أحد بذنب بدون حجة ألنه لو أرسل الرسل بدون 
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ون ألم جيب عليهم أن لتكذيب لعدم وجود اآلية وقد ال يعذر آيات وكذم األمم نعم لكانوا معذورين با

(( ولقد أرسلنا لكن من رمحته أن جعل اآليات معهم ليطمئن الناس إليهم ويؤمنوا م عن اقتناع وقوله يستسلموا 

من قبلك إىل أنه ال رسول بعده وهذا  كلمة) من قبلك رسال رمبا يستفاد من  من قبلك رسال إلى قومهم )

ره إن شاء اهللا تعاىل يف الفوائد ونناقش هذه الفائدة فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا فانتقمنا نذكس

وهلذا احلديث الذي  وهذا من فعل اهللا وليس من أمساءه االنتقام هو األخذ بالعقوبة االنتقام هو األخذ بالعقوبة

فيها أن من أمسائه املنتقم وليس من  لى اهللا عليه وسلمالنيب صفيه وهللا األمساء احلسىن وهي مدرجة ما صح عن 

(( ) فهو فعل وقوله (( إنا من المجرمين منتقمون )أمسائه من هو أوصافه وأفعاله وهلذا ما جاء مطلقا قال 

م هنا هو جر سببا يف اإلمث  ن) ما هو اإلجرام ؟ اإلجرام فعل اجلرم واجلرم كل ما يكو فانتقمنا من الذين أجرموا )

(( وكان  من مل جيرم مل ينتقم منه وهلذا قالأن ))(( فانتقمنا من الذين أجرموا لكفر وكل من اآليات الكرمية ا

 ((يش إعراا ؟ اسم كان أين خربها ؟ حقا نعم ) كان حقا علينا نصر ، نصر و حقا علينا نصر المؤمنين )

ية وأوجه ما يكون وأسهل ما يكون وإال هذا أحسن ما يكون يف إعراب اآل) وكان حقا علينا نصر المؤمنين )

احلق مبعىن الشيء الثابت الالزم نصر املؤمنني مبا جيب اإلميان به من )) وكان حقا علينا ((  هففيه أوجه أخرى قول

والقدر خريه وشره فأوجب اهللا عز وجل على نفسه أن ينصر  اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر

نصر املؤمنني ؟ نصر املؤمنني أي منعهم  امباذنصر املؤمنني من اهللا عز وجل املؤمنني أوجب كان حقا علينا ضمان 

(( إنا من أعدائهم وذلك بأن جنعل هلم من النصر احلسي واملعنوي حىت تكون العاقبة هلم وهذا كقوله تعاىل 

) فإن قال قائل هذا احلق الذي التزم اهللا به قد ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد )ل

ن النصر يف أحد ملن ؟ لقريش أتباعهم فما ملؤمنني أحيانا كما يف أحد مثال فإيشكل علينا أن اهللا تعاىل خيذل ا

قريش على الرسول صلى اهللا عليه وسلم ليس نصرا دائما  هو اجلواب عن هذه اآلية ؟ نقول إن اجلواب أن نصر 

وإذا شئت أن يتبني لك ذلك فاقرأ ما أعل بل إن هذا يف احلقيقة من نصر املؤمنني عليهم كانت العاقبة فيه هلم 

إذن ميحق الكافرين ) (( ويمحق الكافرين ) من مجلة ما ذكر من احلكم عمراناهللا به هذه العزوة يف سورة آل 

صر جللبهم ألم لو هزموا يف هذا املقام ما قاموا وال حاربوا لكن إذا صار هلم شيء من النصر فإن ذلك فهو ن

يغريهم بالقتال حىت تكون العاقبة للمؤمنني ويبيدهم اهللا عز وجل ومنها أيضا نصر املؤمنني على أنفسهم ألم ما 

) فهم هنا ( وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون )(إال بسبب خمالفتهم كما قال تعاىل  يف أحدأتاهم ما أتاهم 

احلاصل أن هذه اآلية على باا أن اهللا تعاىل ينصر املؤمنني  .... يعرفون قدر املعصية وأنه يفوت ا من احملبوب 

(( من كفر قال  .... ) (( كتب ربكم على نفسه الرحمة )حقا عليه أوجبه هو بنفسه على نفسه كما يف قوله 

)  من فوائد هذه اآلية اجلمع بني الرتغيب والرتهيب الرتهيب فره ومن عمل صالحا فألنفسهم يمهدون )فعليه ك

طيب ومن  ) (( ومن عمل صالحا فألنفسهم يمهدون )) والرتغيب يف قوله (( من كفر فعليه كفره )يف قوله 

وتقدمي اخلرب يدل على احلصر ومن  )(( من كفر فعليه كفره )فوائدها أن شؤم الكافر ال يتعداه إىل غريه لقوله 
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باإلميان والعمل الصاحل املبين على أمرين ومها اإلخالص هللا تعاىل واملتابعة بأمرين فوائد اآلية أنه ال يتم الثواب إال 

) ومن فوائدها أن احلزم والكياسة يف العمل الصاحل (( ومن عمل صالحا )لرسوله صلى اهللا عليه وسلم لقوله 

 ) يعين إذا فعلوا ذلك اسرتاحوا يف املستقبل إذ أم وطئوا ألنفسهم منزال هو خرينفسهم يمهدون )(( فأللقوله 

( من سن في اإلسالم سنة سيئة       مجع بينها وبني قوله صلى اهللا عليه وسلماملنازل وقد ذكرنا فعليه كفره أى 

) وقوله ليحملن أثقالهم وأثقاال مع أثقالهم )(( و وقوله تعاىل  فعليه وزرها ووزر من عل بها إلى يوم القيامة )

  اجلمع .ويش ذكرنا  )) ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علمو  ((

  هذه األعمال السيئة هم من أعماهلم أنفسهم: الطالب

   عين هم السبب: الشيخ

  نعم ألم هم السبب

  إلضالل هؤالء: الطالب 

 ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه ال يحب الكافرين ((مث قال تعاىل  طيب نعم : الشيخ

) وقد انقسم الناس يف هذا إىل (( ليجزي الذين آمنوا )يستفاد من هذه اآلية إثبات العلل يف أفعال اهللا لقوله  ))

نه وتعاىل يفعل ما يشاء وحيكم مبا شاء ثالثة أقسام قسم أنكروا العلل يف أفعال اهللا ويف شرعه وقالوا أنه سبحا

العلل يف أفعال اهللا وقالوا إن اهللا تعاىل ال يفعل إال حلكمة  وابدون أي علة أو حكمة مثل اجلربية وقسم آخر أثبت

وقسم  املعتزلةوال يشرع إال حلكمة ولكنهم جعلوا تلك العلل موجبة وقالوا جيب عليه أن يفعل كذا لكذا وهؤالء 

وقالوا أفعال اهللا تعاىل حلكمة وشرائعه حلكمة لكن ليست هذه احلكمة موجبة بل الذي أوجب  اتوسطو ثالث 

مبقتضى   هاعلى نفسه احلكمة هو اهللا واحلكمة من مقتضى امسه احلكيم فتكون واجبة ليست بإجياب أحد ولكن

 ميكن أن نعرتض على أي كونه حكيما هو الذي أوجبها على نفسه وهذا القول هو الصحيح وإذا قلنا به فإننا ال

حكم من أحكام اهللا كونيا كان أو قدريا ألننا نعلم أن الذي أوجب أن تقرتن أفعاله وشرائعه باحلكم من هو ؟ 

اهللا ال حنن فال نقول إن اهللا جيب عليه فعل األصلح وال فعل الصالح إجيابا مستقال عن إرادته وهذا القول هو 

اهللا وأحكام اهللا كلها معللة باحلكمة مبقتضى امسه احلكيم من فوائد اآلية  احلق إذن نأخذ منه أن مجيع أفعال

) لكنه أوجبه (( ليحزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله )الكرمية أن اجلزاء ليس واجبا على اهللا لقوله 

من بعده  كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب ((على نفسه نعم يف قوله 

على نفسه وهلذا قال الشاعر " ما للعباد عليه حق واجب  أوجبه هو سبحانه وتعاىل  )) وأصلح فأنه غفور رحيم

لديه ضائع إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكرمي الواسع "وابن القيم رمحه اهللا نظم معىن  لموال ع كال

إن عذبوا فبعدله أو  نالشاواجب هو أوجب األجر العظيم  هذين البيتني لكنه علل فقال " ما للعباد عليه حق

د املطلق يف البيتني السابقني أنه هو الذي أوجب ذلك تفضال منه ينعموا فبفضله والفضل للمنان " نعم فق

هذا نفي كيف بس حيب الكافرين ال سبحانه وتعاىل ومن فوائد اآلية الكرمية إثبات احملبة هللا من أين تؤخذ ؟ 
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ذلك ؟ ألنه إذا انتفت حمبته عن الكافرين لزمت حمبته للمؤمنني فإن مل يكن مل يكن فرق بني املؤمنني  نأخذ منه

لو كانت احملبة منتفية هلؤالء وهؤالء ما كان بينهم فرق أليس كذلك ؟ وهلذا استدل أهل العلم على وبني الكافرين 

) قالوا فلما حجب هؤالء يف يومئذ لمحجوبون )كال إنهم عن ربهم   ((إثبات رؤية اهللا سبحانه وتعاىل بقوله 

حال الصحب دل على أنه ال حيجب اآلخرون يف مقام الرضا واضح ؟ طيب إذن نأخذ من هذه اآلية إثبات 

احملبة وهي كما سبق الكالم عليه صفة ثابتة هللا على وجه احلقيقة وليست مبعىن الثواب وال إرادة الثواب وإمنا ذلك 

(( إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن ا إذا أحب قوما أثام وال يثيبهم إال بإرادة من الزمها ومقتضاه

اهللا ما قال آمنوا واعملوا لكن ذكر وال ال ) ومن فوائد اآلية الكرمية احلث على اإلميان والعمل الصاحل فيكون )

الشيء مأمور به ال تظن أن الشيء اجلزاء يستلزم احلث على الفعل وهذا أحد الطرق اليت يستدل ا على أن 

ر به نعم املأمور به هو الذي جاء بصيغة افعل بل األمر يستفاد من عدة أمور فإذا ورد الرتغيب يف شيء فهو مأمو 

يستفاد من هذا ايش ؟ احلث على اإلميان والعمل الصاحل ويستفاد من اآلية الكرمية أيضا ذم الكفر من أين  إذا

) فإذا نفى اهللا احملبة عن هؤالء فإنه يقتضي ذم عملهم ومنها أن ال يحب الكافرين ) (( إنهيؤخذ ؟ من قوله 

احلكم إذا علق مبشتق وهذه فائدة أصولية إذا علق احلكم مبشتق فهو دليل على أنه علة احلكم مثال ال حيب 

كفر علة انتفاء احملبة  فال م لكفرهم إذاالكافرين ملاذا ؟ لكفرهم فاحلكم هنا علق على وصف نعم فيقال ال حيبه

احملبة ؟ القتال وهكذا مجيع حكم ) ما هي علة (( إن اهللا يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا )كما لو قال 

علق مبشتق فإنه يدل على علية ذلك الشيء نعم مث قال تعاىل يستفاد أيضا من اآلية فائدة وهي اعتبار الالزم امل

(( ليجزي ا فإنه يثبت هذا الالزم تبعا لثبوت امللزوم فمثال الحظوا يف املؤمنني مبعىن أنه إذا لزم من الشيء كذا وكذ

(( ليجزي الذين آمنوا وعملوا ) ما قال إنه حيب وال حيب الكافرين قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات )

له وإمنا يعاملهم ) ايش يلزم منه ؟ أال جيزيهم من فض(( إنه ال يحب الكافرين )) املقابل الصالحات من فضله )

مباذا ؟ بعدله فعقاب الكافرين مأخوذ من الزم انتفاء احملبة وداللة التالزم هذه مفيدة جدا لطالب العلم داللة 

التالزم يلزم من كذا وكذا كذا وكذا لكن ال بد من شرطني الشرط األول أن يكون الالزم صحيحا فإن كان الالزم 

دعى اإلنسان أنه الزم فليس بالزم الشرط الثاين أن يكون ذلك يف كالم اهللا فاسدا فإنه ال يثبت الالزم حىت لو ا

به عما إذا كان التالزم  الزم صحيحا فإننا حنرتزوكالم رسوله صلى اهللا عليه وسلم أما الشرط األول أن يكون الت

نه يلزم التمثيل فهل إضها ما شبهتهم يف اإلنكار قالوا غري صحيح مثال أهل التعطيل الذين أنكروا الصفات أو بع

نه يلزم من إثبات الصفات التمثيل ألنه ليس بالزم طيب يف  ما نقول إهذا الالزم صحيح ؟ ليس بصحيح ولذلك 

كالم اهللا وكالم رسوله إذا كان الالزم صحيحا فهو حق ويكون النص داال عليه لكن يف كالم غريه ال يكون 

ماء عندهم ترمجة يف هذه املسألة هل الزم القول قول أو ليس بقول الالزم قوال مصاحب القول امللزوم وهلذا العل

نعم ؟ منهم من قال إن الزم القول ليس بقول ومنهم من قال إن الزم القول قول والصحيح أن الزم القول يف  

 كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم قول لكن بشرط أن يكون الالزم صحيحا ملاذا يكون قوال ؟ الن اهللا
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مل ينفها اهللا دل ذلك على ثبوا لكن اإلنسان البشر هل  ا يرتتب على كالمه من اللوازم وإذاعز وجل يعلم م

يلزم منه ففاسدا  ا ويكون هذا القول يلزم منه أموريعلم ما يلزم على قوله ؟ أحيانا يقول اإلنسان قوال يظنه صواب

ا ماذا يصنع ؟ لرجع عن قوله فلذلك نقول إن الزم القول يف كتاب لزوما حقيقيا ثابتا أمورا فاسدة لو نبه القائل هل

نه قول فالن فاحلاصل أن ال إيق مااهللا وسنة رسوله ليس بقول صحيح أنه يستدل به على بطالن القول ولكن 

صحيحة أو ازم الهذه املسألة ينبغي التنبه هلا وإمنا نقول بذلك ألن اإلنسان بشر ال يفيق ملا يستلزمه كالمه من اللو 

اآلن نشوف كثريا ما يأمر اإلنسان بشيء أو ينهى عن شيء يف أوالده مث إذا فعلوه لزم علم أنه اللوازم الباطلة 

يستلزم مفسدة فريجع عنه هذا الالزم هل كان عاملا به من قبل ؟ لو كان عاملا ما أمرهم وكثريا ما ينهاهم عن 

  ة ما كان يعلم ا حينها فتجده يرجع لزم مفسدتشيء مث إذا تركوه رأى يف ذلك مفسدة 

  ....: الطالب

الزم القول يف كتاب اهللا وسنة رسوله قول لكن بشرط أن يكون التالزم صحيحا أما يف غريه فليس  :ال  الشيخ

ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري  ((مث قال تعاىل  كذلك ليس بقول نعم 

من فوائد هذه اآلية الكرمية أن هناك عالمات ودالالت  )) وا من فضله ولعلكم تشكرونالفلك بأمره ولتبتغ

هذه اآليات اليت تعرف اهللا ا لعباده هذه من نعمة اهللا  وال ال على وجود اخلالق وعلى علمه وقدرته وحكمته 

ية اليت حنن فيها زيادة على من فوائد هذه اآله ليقوموا بشكره ويعرتفوا بفضله يريهم آياتتعاىل عليهم أن اهللا 

اح لو اجتمع اخللق  ) هذه الري(( أن يرسل الرياح مبشرات )الثالث آيات اليت ذكرنا من آياته ثبوت الرمحة لقوله 

قوا جبميع وسائل النفخ هل يستطيعون أن يغطوا ذا النفخ بلدا واحدا ؟ ما يستطيعون كلهم على أن ينفخ

ن يغمر ذه الريح اليت قد تقلع األشجار ودم الديار أليس هذا دليل على والرب جلت قدرته يغمر ما شاء أ

على قدرة اهللا العظيمة ؟ نعم وكوا مبشرات فيه إثبات الرمحة ومن فوائد اآلية الكرمية نعمة اهللا سبحانه وتعاىل 

فيه ذلك ما عرف الناس  بالفلك اليت جترى بأمره لوال أن اهللا سبحانه وتعاىل يسر من األسباب ما يكون عباده 

كيف يتعدون من بر إىل بر بواسطة البحر ومن فوائد هذه اآلية الكرمية أن ظهور اآليات لإلنسان سبب لشكر 

) ومن فوائدها إثبات العلل واحلكم يف أفعال اهللا (( ولعلكم تشكرون )نعمة اهللا عليه من أين نأخذها ؟ من قوله 

 ... ولقد أرسلنا من قبلك رسال إلى قومهم فجاؤوهم بالبينات (( تعاىل  مث قال يف قوله ولعل ألا للتعليل 

يستفاد من هذه اآلية الكرمية تسلية الرسول صلى اهللا عليه وسلم وحتذير املخالفني له وال ال ؟ تسليته  إىل آخره ))

ألن كل إنسان ال ال و مبن سبقه من الرسل فقد كذبوا وأوذوا فإذا علم أن أحدا شاركه يف ذلك هان عليه األمر 

   )) ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ((يتسلى مبا أصاب غريه مبثله وهلذا قال اهللا تعاىل 

  


